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ANUNȚ 
 

  În conformitate cu dispozițiile  Legii 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, Primăria Comunei Cârcea aduce la 

cunoștiința publicului: proiectul de hotărâre privind actualizarea 

Regulamentului privind instituirea și administrarea taxei speciale de 

salubrizare pe raza Comunei  Cârcea. 

Așteptăm opiniile, propunerile și sugestiile referitoare la acest proiect 

care pot fi transmise în scris, prin postă, la sediul Primăriei Comunei Cârcea 

din strada Aeroportului nr. 45, prin fax la numărul 0251.458121 și prin e-

mail la adresa carcea@dj.e-adm.ro . 

 Informații suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon: 

0251.458121. 

 
 
 
 

 PRIMAR, 
           PUPĂZĂ VALERICĂ  
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ROMANIA 
JUDEȚUL DOLJ 

COMUNA CÂRCEA 
CONSILIUL LOCAL CÂRCEA 

 -PROIECT- 

 

     HOTĂRÂREA NR.         /2021        

privind actualizarea Regulamentului privind instituirea și administrarea taxei 

speciale de salubrizare pe raza Comunei  Cârcea 

Având în vedere: 

-prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare 

-prevederile Legii 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare 

-prevederile Ordinul nr. 109/2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru al 

serviciului de salubrizare a localitatilor  

-prevederile OUG 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 

privind regimul deseurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a 

ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 

196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare 

-sesizările persoanelor care au  proprietati de pe raza comunei Cârcea care nu sunt 

reședințe permanente 

-Văzand avizele comisiilor de specialitate 

În temeiul art. 129 alin. 2 lit. d coroborat cu art. 129 alin. 7 lit. n și art. 139 alin. 3 

lit. c din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

Art. 1. Se aprobă actualizarea Regulamentului privind instituirea și administrarea 

taxei speciale de salubrizare in Comuna Cârcea, conform Anexei 1, parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 2. Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează  

compartimentele financiar contabil și juridic din aparatul de specialitate al Primarului 

comunei Cârcea, judetul Dolj. 

Art.3.Prezenta hotărâre poate fi atacată la Tribunalul Dolj în condițiile și 

termenele prevăzute de Legea 554/2004 a contenciosului administrativ . 

 

  Art.4. Secretarul general al unității administrative –teritoriale Cârcea va comunica 

prezenta hotărâre:  Primarului Comunei Cârcea, Instituției Prefectului- Județul Dolj, 

Compartimentelor  financiar-contabil si  juridic, fiind adusa la cunostinta publica in 

conditiile legii. 

 

      INIȚIATOR,                                                                  AVIZAT DE LEGALITATE 
        PRIMAR                                                                           SECRETAR GENERAL 

           PUPĂZĂ VALERICĂ                                   TOTORA CRISTINA-FLORINA  



 

 


